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ABSTRAK. Metode double exponential smoothing adalah bagian dari analisis time 

series. Dalam metode ini, terdapat dua tipe penyelesaian yaitu Brown dan Holt. Dalam 

artikel ini kedua tipe penyelesaian diterapkan untuk meramalkan total pendapatan bea dan 

cukai tahun 2016 di KPPBC TMP C Cilacap. Data yang digunakan adalah data 

pendapatan bea dan cukai dari tahun 2010 sampai 2015. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa penyelesaian metode double exponential smoothing dari Brown 

memberikan nilai kesalahan peramalan lebih kecil dibandingkan penyelesaian dari Holt 

untuk semua kriteria yang diujikan. Sedangkan hasil peramalan dari kedua tipe 

penyelesaian menunjukkan bahwa pendapatan bea dan cukai tahun 2016 melampaui 

target yang ditetapkan. 

Kata kunci : bea dan cukai, double exponential smoothing, peramalan, target. 

 

ABSTRACT. Double exponential smoothing methods is a part of time series analisys. In 

this method, there are two kind type of solutions that is Brown and Holt. In this article 

both type of solutions were applied to forecast the total custom income data in 2016 in 

KPPBC TMP C Cilacap. The used custom data are from 2010 to 2015. The result show 

that Brown double exponential smoothing solution are given better forecast error than 

Holt solution for all tested criteria. Meanwhile, the forecast result for all constant 

smoothing values from both type solution show that in 2016 was pass over prescript 

target. 

Keywords : custom, double exponential smoothing, forecast, target. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemasukkan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak termasuk 

kepabeanan dan cukai. Kepabeanan dan Cukai di Indonesia dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibawah naungan Kementerian 

Keuangan. Salah satu tugas dan wewenang DJBC adalah pengelolaan 

keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka 

impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM), dan cukai. Untuk 

mempermudah tugas tersebut, DJBC membuka kantor wilayah pada setiap daerah 

di seluruh Indonesia. 

Guna memenuhi target APBN setiap tahunnya, Kementerian Keuangan 

memberikan target kepada setiap direktorat, termasuk diantaranya kepada DJBC 

seluruh Indonesia sebesar Rp. 186,52 triliun untuk tahun 2016. Dalam lima tahun 

terakhir, target pendapatan bea dan cukai yang ditetapkan oleh DJBC selalu dapat 

dilampaui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean C (KPPBC TMP C) Cilacap. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (RAPBN) 2016, target untuk KPPBC TMP C Cilacap dipatok 

sebesar Rp. 256.933.792.000. Diharapkan pendapatan pada tahun 2016 akan 

kembali melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain melampaui 

target, diharapkan pula untuk tahun 2016 ini, pendapatan KPPBC TMP C Cilacap 

bisa melebihi tahun 2015 yang senilai Rp. 280.821.156.680. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian tentang peramalan pendapatan bea dan cukai di KPPBC TMP C 

Cilacap untuk bahan pertimbangan perumusan strategi yang lebih tepat, selain 

untuk membantu terpenuhinya target DJBC pusat.  

Peramalan adalah kegiatan memperkirakan fenomena yang terjadi di masa 

depan, salah satunya menggunakan analisis time series. Salah satu metode dalam 

analisis time series adalah exponential smoothing yang merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari metode moving average. Penulis tertarik untuk mengkaji 

peramalan total pendapatan di KPPBC TMP C Cilacap dengan metode 

exponential smoothing, lebih tepatnya metode double exponential smoothing. Hal 

ini dikarenakan oleh peramalan menggunakan metode ini tidak terlalu sulit dan 

hasilnya sangat akurat (Makridakis, dkk., 1992). Hasil peramalan pendapatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bea_masuk
https://id.wikipedia.org/wiki/PPN
https://id.wikipedia.org/wiki/PPh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PPnBM&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai
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tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPPBC TMP C Cilacap 

untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menentukan perolehan bea dan cukai 

berikut pajak. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah, pertama memperoleh hasil peramalan 

pendapatan bea dan cukai di KPPBC TMP C Cilacap pada tahun 2016 dengan 

metode double exponential smoothing menggunakan tipe Brown dan Holt. Kedua 

mengetahui apakah hasil ramalan tahun 2016 dapat melampaui target yang 

ditetapkan untuk tahun tersebut. Tujuan ketiga adalah mengetahui apakah hasil 

ramalan tahun 2016 melampaui total pendapatan tahun 2015. Tujuan keempat 

adalah memilih penyelesaian yang memberikan ukuran kesalahan peramalan 

terkecil antara kedua metode. 

2. METODE PENELITIAN 

Desain dari penelitian ini adalah observasional dalam bidang statistik 

yakni dengan menganalisis data sekunder yang ada sehingga dapat diketahui pola 

datanya sehingga dapat digunakan untuk meramalkan pola dan kondisi di masa 

yang akan datang  (Awwaliyah, 2014). Observasi dilakukan pada KPPBC TMP C 

Cilacap dari 18 Januari hingga 18 Februari 2016. Data dalam penelitian ini adalah 

total pendapatan bea dan cukai KPPBC TMP C Cilacap sebanyak 18 pengamatan 

dimulai dari caturwulan 1 tahun 2010 hingga caturwulan 18 tahun 2015. Data 

yang terkumpul dianalisis menggunakan metode double exponential smoothing 

berbantuan aplikasi software statistika Minitab. 

 Dalam metode double exponential smoothing salah satu parameter yang 

sangat menentukan adalah konstanta pemulusan α dan γ yang keduanya bernilai 

antara 0 dan 1. Selanjutnya, metode trial and error akan digunakan untuk memilih 

nilai konstanta pemulusan α dan γ yang menghasilkan nilai kesalahan peramalan 

paling kecil untuk kedua tipe penyelesaian double exponential smoothing dari 

Brown dan Holt. Dengan menggunakan nilai-nilai konstanta pemulusan α dan γ 

yang diperoleh, dapat dihitung nilai ramalan total pendapatan bea dan cukai pada 

tahun 2016. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada artikel ini digunakan data pendapatan bea dan cukai tahun 2010-

2015. Pada awalnya, analisa data yang dilakukan berdasarkan data pendapatan bea 

dan cukai perbulan dari bulan Januari 2010 hingga Desember 2015 (Gambar 1). 

Plot data yang dihasilkan tidak menunjukkan adanya trend, sehingga metode 

double exponential smoothing tidak dapat diterapkan. Kemudian dilakukan 

perubahan data menjadi bentuk triwulan atau kuartalan (Gambar 2). Plot data 

kembali tidak menunjukkan adanya trend, sehingga double exponential smoothing 

juga tidak dapat diterapkan.  

 

 

 

 

 

 

      Gambar 1. Plot data bulanan    Gambar 2. Plot data kuartalan 

Selanjutnya, dilakukan kembali pengubahan data menjadi caturwulan 

(Gambar 3). Dengan menggunakan data caturwulanan yang disajikan pada Tabel 

1, pola data menunjukkan adanya trend yang cenderung naik di akhir periode 

sehingga data dapat diramalkan menggunakan double exponential smoothing. 

Penyajian data pada semua tabel diubah kedalam bentuk jutaan rupiah untuk 

mempermudah perhitungan. 

Tabel 1. Data caturwulan untuk pendapatan bea dan cukai KPPBC TMP C Cilacap tahun 

2010-2015 

Catur 

Wulan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 56.634,1 92.697,5 101.478,3 118.096,3 114.724,9 92.584,6 
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2 82.728,4 95.012,4 122.638,6 119.484,3 81.022,8 90.048,1 

3 80.132,6 92.178,3 148.374,6 124.585,4 117.947,6 98.188,4 

Seluruh data pada Tabel 1 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 
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Gambar 3. Plot data caturwulan bea dan cukai tahun 2010-2015 

 

1. Metode Double Exponential Smoothing dari Brown 

Pemulusan dengan metode ini hanya memerlukan satu parameter dan 

digunakan untuk data yang mengandung trend linier, sehingga metode ini sering 

disebut metode linear satu parameter dari Brown. Persamaan yang dipakai dalam 

implementasi double exponential smoothing dengan metode Brown adalah: 

Persamaan statistik pemulusan tunggal (single): 

 ' '

11t t tS X S    
              (1) 

Persamaan statistik pemulusan ganda (double): 

 " "

11t t tS X S              (2) 

dengan   adalah konstanta pemulusan. 

Keakuratan hasil ramalan dengan metode exponential smoothing sangat 

tergantung pada konstanta pemulusan. Dielman (2006) melaporkan teknik 

pemilihan konstanta pemulusan   yang meminimumkan MAPE (Mean Absolute 
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Percentage Error) dan MAD (Mean Absolute Deviation). Beberapa tahun 

sebelumnya, Paul (2001) menggunakan teknik yang sama dengan Dielman namun 

dipilih yang meminimumkan MSE (Mean Square Error) dan MSD (Mean Square 

Deviation).  

Stevenson (2009) menyatakan bahwa pemilihan konstanta pemulusan  

pada dasarnya tergantung pada kebijakan atau melalui trial and error dan 

umumnya dipilih nilai konstanta pemulusan antara 0,05 sampai 0,50. Rao (2012) 

memberikan aturan pemilihan konstanta pemulusan 5,0  dan secara khusus 

untuk 2,0  dan 3,0  memberikan hasil yang baik. Marzena dan 

Toporowski (2012) melaporkan penggunaan konstanta pemulusan   yang dekat 

0 akan memberikan hasil baik  pada data deret waktu yang tidak mengandung data 

siklik dan bebas dari komponen irregular. Untuk konstanta pemulusan   yang 

dekat 1 akan menghasilkan peramalan yang baik.  

Makridakis, dkk., (1992) menjelaskan setiap metode peramalan memiliki 

ketepatan dan tingkat kesulitan masing-masing yang harus dipertimbangkan. Oleh 

karena itu, harus dipilih metode yang paling tepat, yaitu metode yang dapat 

meminimumkan kesalahan peramalan. Semakin kecil nilai kesalahan, maka akan 

semakin tepat hasil peramalan yang diperoleh. 

Parameter yang digunakan pada metode double exponential smoothing 

Brown yaitu α dengan nilai antara 0 dan 1. Nilai α diperoleh dengan cara trial and 

error berbantuan aplikasi Minitab. Nilai konstanta pemulusan yang dipilih adalah 

nilai yang meminimalkan ukuran kesalahan peramalan menggunakan kriteria 

MAPE, MAD, dan MSE. Persamaan yang digunakan untuk memperoleh nilai 

MAPE, MAD, dan MSE berturut-turut diberikan pada persamaan (3), (4), (5):  

1

ˆ

100.

n
t t

t t

X X

X
MAPE

n





 



                     (3) 

 1

ˆ
n

t t
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X X

MAD
n
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Nilai konstanta pemulusan (Alpha) berdasarkan MAPE, MAD, dan MSE 

yang diperoleh menggunakan aplikasi Minitab 16 ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan nilai Alpha dengan metode double exponential dari Brown 

Alpha MAD MSE MAPE (%) 

0,130 13.258,1277 376.908.240,0516 12,98164 

0,140 13.235,1957 373.970.851,5805 12,97470 

0,150 13.307,7368 370.657.334,2134 13,04195 

. . . . 

0,300 14.830,1991 330.344.979,8043 14,3101 

0,310 14.905,3011 330.096.599,2381 14,3806 

0,320 14.971,0562 330.209.398,1939 14,4426 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nilai 

konstanta pemulusan α yang diperoleh. Dengan kriteria MAD dan MAPE terkecil 

diperoleh dari α = 0,140, sedangkan untuk kriteria MSE terkecil diperoleh  dari α 

= 0,300. 

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai ramalan mtF   untuk periode 

t  1 sampai t  18 dengan metode double exponential smoothing dari Brown, 

dengan menggunakan persamaan (6): 

t m t tF a b m  
         (6) 

dengan: 

m = jangka waktu maju ke depan 

' "2t t ta S S                    (7)

 ' "

1
t t tb S S




 

                
(8) 
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Hasil ramalan dengan menggunakan nilai α = 0,140 dan α = 0,300  

disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai ramalan dengan α = 0,140 dan α = 0,300 dengan metode 

 double exponential dari Brown  

Periode α = 0.140 α = 0.310 

19 105.514,9045 92.691,0505 

20 106.041,8726 90.561,4141 

21 106.568,8406 88.431,7778 

Total 318.125,6167 271.684,24240 

 

Dengan menggunakan nilai α = 0,140 diperoleh total pendapatan tahun 

2016 sebesar 318.125,6167 (dalam jutaan rupiah). Dengan α = 0,310 diperoleh 

total pendapatan tahun 2016 sebesar 271.684,2424 (dalam jutaan rupiah). Dengan 

demikian, hasil ramalan dengan kedua nilai konstanta pemulusan telah melampaui 

target yang ditetapkan sebesar Rp. 256.933.792.000. Hasil ramalan untuk α = 

0,140 telah melampaui pendapatan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 280.821.156.680, 

namun untuk  α = 0,300 hasil ramalan belum mampu melampaui pendapatan 

tahun 2015. 

2. Metode Double Exponential Smoothing dari Holt 

Metode ini pada prinsipnya serupa dengan metode Brown, hanya saja pada 

metode Holt untuk memuluskan nilai trend digunakan dua buah parameter 

konstanta pemulusan yaitu α dan γ yang bernilai antara 0 dan 1 (lihat persamaan 

(9) dan (10)). Prediksi menggunakan metode double exponential smoothing dari 

Holt memerlukan tiga buah persamaan berikut: 

1 1(1 )( )n n n nS Y S T                    (9) 

1 1( ) (1 )n n n nT S S T                 (10) 

t m n nF S T m               (11) 



124                                                                                                      D. A. Pratama d.k.k. 

Purwokerto, 3 Desember 2016 

 

Nilai konstanta pemulusan (Alpha dan Gamma) berdasarkan MAPE, 

MAD, dan MSE yang diperoleh menggunakan Minitab 16 ditunjukkan pada  

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Perbandingan nilai Alpha dan Gamma metode double exponential 

smoothing dari Holt 

Alpha Gamma MAD MSE MAPE (%) 

0,240 0,100 14.645,9941 433.756.507,6787 15,8218 

0,250 0,100 14.575,7888 430.011.214,7334 15,7595 

0,260 0,100 14.581,4275 426.176.447,4110 15,7596 

. . . . . 

0,560 0,100 15.250,0112 357.412.792,9101 16,2051 

0,570 0,100 15.275,3320 357.304.827,8021 16,2311 

0,580 0,100 15.299,4305 357.319.572,3676 16,2560 

 

Berdasarkan Tabel 4, terdapat perbedaan nilai parameter α untuk nilai 

ukuran kesalahan peramalan terkecil. Nilai MAD dan MAPE diperoleh dari α = 

0,250, sedangkan MSE terkecil diperoleh dari α = 0,570. Tetapi untuk nilai γ 

diperoleh hasil sama yaitu γ = 0,100. 

Ramalan dengan metode double exponential smoothing dari Holt masih 

menggunakan data caturwulan total pendapatan bea dan cukai tahun 2010 sampai 

2015. Hasil ramalan didapat dengan menggunakan dua konstanta pemulusan α 

dan γ, dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai ramalan dengan metode Double Exponential smoothing dari Holt 

berdasarkan nilai ukuran kesalahan yang ditentukan 

Periode α = 0.250 α = 0.570 

19 105.736,0909 95.715,0224 
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20 105.924,7265 95.210,7017 

21 106.113,3622 94.706,3810 

Total 317.774,1796 285.632,1051 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan nilai α = 0,250 diperoleh total 

pendapatan tahun 2016 sebesar 317.774,1796 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan 

dengan α = 0,570 diperoleh total pendapatan tahun 2016 sebesar 285.632,1051 

(dalam jutaan rupiah). Dengan demikian, hasil ramalan dengan kedua nilai 

konstanta pemulusan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 

256.933.792.000, serta melampaui pendapatan tahun 2015 yaitu sebesar 

Rp.280.821.156.680. 

 

3. Metode Terbaik antara Metode Double Exponential Smoothing dari 

Brown dan Holt 

Pemilihan metode double exponential smoothing terbaik antara metode 

Brown dan Holt berdasarkan perhitungan nilai ukuran kesalahan peramalan 

(MAPE, MAD, dan MSE) seperti yang tampak pada tabel 6.  

 

Tabel 6. Perbandingan nilai ukuran kesalahan peramalan metode  

double exponential smoothing dari Brown dan Holt 

 α MAD MSE MAPE (%) 

Brown 0,140 13.235,1957 373.970.851,5805 12,9747 

0,310 14.905,3011 330.096.599,2381 14,3806 

Holt 

γ = 0,1 

0,250 14.575,7888 430.011.214,7334 15,7595 

0,570 15.275,3320 357.304.827,8021 16,2311 

 

Tabel 6 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, metode DES dari 

Brown menunjukkan nilai ukuran kesalahan peramalan yang lebih kecil 

dibandingkan metode DES dari Holt. Nilai MAD dan MAPE terkecil diperoleh 
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dengan α = 0,140 dengan MAD = 13.235,1957 dan MAPE = 12,9747%, 

sedangkan MSE = 330.096.599,2381. Sedangkan nilai-nilai MAPE, MAD, dan 

MSE metode DES dari Holt menunjukkan kesalahan yang lebih besar. 

 

4. KESIMPULAN 

Sebagai kesimpulan pertama adalah kedua tipe penyelesaian (Brown dan 

Holt) yang dicobakan pada data total pendapatan bea dan cukai memberikan hasil 

yang tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya kesimpulan kedua dengan 

menggunakan metode Brown, kedua nilai konstanta pemulusan α memberikan 

hasil ramalan yang melampaui target. Dengan menggunakan metode Holt untuk 

kedua nilai konstanta pemulusan α dan γ juga melampaui target tahun 2016 yang 

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 256.933.792.000. 

Kesimpulan berikutnya adalah hasil ramalan dengan metode Brown untuk 

α = 0,140 telah melampaui pendapatan tahun 2015. Namun untuk  α = 0,310 hasil 

ramalan belum mampu melampaui pendapatan tahun 2015. Sedangkan untuk 

metode Holt, semua hasil ramalan tahun 2016 dengan menggunakan ketiga 

konstanta pemulusan α dan γ  melebihi pendapatan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 

280.821.156.680. 

Sebagai kesimpulan terakhir metode double exponential smoothing dari 

Brown menunjukkan  hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode double 

exponential smoothing dari Holt.  
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